
Protokoll fört vid föreningsstämma för BRAVOS:s 

ekonomiska förening 2022. 

Plats.             Byahuset Kuggeboda 

Dag : 2022-04-02 Kl. 10.00 -12.00 

Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Jonny Ulvtorp.  

§ 1  Till ordförande för stämman valdes Jonny Ulvtorp 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

§ 3 En förteckning av närvarande medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Stämman 

beslöt att fastställa förteckningen om votering skulle ske. På mötet var totalt 19 

närvarande. 

§ 4 Till sekreterare för mötet valdes Mats Johansson och till justeringsmän tillika 

rösträknare valdes Staffan Rosen och Jan-Olof Tynnerstål. 

§ 5 Kallelsen till årets föreningsstämma förklarades utlyst i behörig ordning. 

§ 6 Föregående mötesprotokoll från årsmöten 2021 föredrogs och godkändes. 

§ 7 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för 

2021 godkändes och lades till handlingarna.   

§ 8  Revisorernas berättelser för 2021 föredrogs av Jan-Olof Tynnerstål.  

§ 9 Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningarna för 

2021 (för mer info se hemsidan) 

§ 10 Föreningsstämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2021. 

§ 11 Inga framställningar. 

§ 12 Inga inkomna motioner från medlemmar. 

§ 13 Som arvoden för styrelsen uppdrog stämman åt ordföranden att bjuda ut 

styrelsemedlemmarna med respektive på en gemensam middag och att erbjuda 

enklare förtäring vid styrelsemötena. 

§ 14              Föreningsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att ingen årsavgift skall 

erläggas. 

§ 15 Föreningsstämman beslöt att välja följande medlemmar till styrelsen:

                                                      

Ordförande Anne-Lie Landehag   Nyval 2 år                          

Sekreterare  Mats Johansson                                          Kvar 1 år                           



Kassör Anders Johansson    Omval 2 år                   

Ledamot Peter Thorman    Omval 2 år               

Ledamot Per Håkansson                                                 Nyval 1 år             

Suppleant Roland Karlson     Nyval 1  år                                  

Suppleant Maja Smitt                                                     Omval 1 år 

 

§ 16 Mötet valde följande medlemmar till revisorer: 

 Revisor Jan-Olof Tynnerstål  Kvar 1 år                     

Revisor Per Tobiasson                                                  Omval 2 år                    

Suppleant Stefan Nilsson   Omval 1 år               

Suppleant Christian Hansen  Omval 1 år 

                                           

§ 17 Mötet valde följande medlemmar till valberedning: 

 Jan-Gunnar Lundgren    Kvar 1 år                

Fredrik Nilsson                                                               Omval 2 år               

Suppleant Helen Smitt    Omval 1 år 

 

§ 18 Information från styrelsen.   

1.          Anders Johansson; Reglerna för mervärdesskatt för samfällighet har ändrats, 

vilket kan innebära att BRAVO kan få tillbaka pengar.  En skattekonsult kommer att 

anlitas för att utröna möjligheterna för BRAVO att få tillbaka momspengar. 

2.        Ordförande presenterade genom ett bildspel en historik om BRAVO:s arbete 

gentemot RMT:s ev. övertagande av avloppsanläggningen.      

Mats Johansson informerade om RMT:s besiktning av avloppspumpar och 

.provgropar. Detta arbete har pågått en längre tid, men är fortfarande långt ifrån 

färdigt. RMT:s plan är att provgroparna grävs om 2-4 veckor och 

besiktningsprotokollet beräknas vara färdigt v.26.   

Mötet ansåg att denna tidsplan inte var acceptabel, och gav styrelsen i uppdrag att 

snarast få till stånd ett möte med RMT för att påskynda ärendet.                            

  

3. RMT:s uttag av för hög fast avloppsavgift. Enligt ”Svenskt vatten” är det skäligt att en 

fast avgift som tas ut av en kommun sätts ner med 20% till fastighetsägare som har 

egen avloppsanläggning. Detta kan fastighetsägarna kräva tio år bakåt. Viktigt att 

poängtera är att denna fråga berör enskilda fastighetsägare, ej BRAVO. 

4. För att komma framåt med avloppövertagande gav stämman styrelsen mandat att gå 

vidare med frågan till länsstyrelsen. Diskuterades också att informerade pressen. 

Beslutades att avvakta med inblandning av pressen.   



                       BRAVO:s hemsida: bravo-kuggeboda.se  

                      På hemsidan kommer fortlöpande att läggas in vad som är av intresse för 

medlemmarna 

                     Peter Thorman är redaktör. 

 § 19 Inga övriga frågor. 

 § 20 Mötet avslutades genom att ordföranden avtackade deltagarna för visat intresse. 

                     Efter mötet avtackades Jonny Ulftorp efter 8 år som ordförande med en 

blomsterkvast och present. Jonny skall flytta till Ronneby. 

                     Jonny skänkte en ordförandeklubba till BRAVO som överlämnades till 

nytillträdda ordförande Anne-Lie Landehag.  

 

                       

                       

BRAVO:s hemsida:  bravo-kuggeboda.se 

 

 

Sekreterare   Ordförande vid stämman 

 

 

 

Mats Johansson  Jonny Ulvtorp   

 

                     Justeras: 

 

 

Staffan Rosen                               Jan-Olof Tynnerstål 

 


